REVISORS PÅTEGNING AF ÅRSREGNSKABET FOR 2021 FOR MGA DANMARK
Konklusion
Jeg har revideret årsregnskabet for MGA Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Jeg har påset at indestående ifølge
kontoudtog fra banken pr. 31. december 2021 stemmer overens med den anførte bankkonto i
balancen. Revisionen har endvidere omfatte stikprøvevis gennemgang af foreliggende
bilagsmateriale.
Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og
passiver samt resultat af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Roskilde den 26. februar 2022

Anne Rømer

Revisionens bemærkninger til regnskabet m.v.:
Foreningen har i 2021 afviklet EM for hold i Vallensbæk. Stævnet blev gennemført med hjælp fra
foreningens medlemmer og frivillige, der hjalp med at få afvikling af konkurrencen, café,
rengøring, underholdning osv til at forløbe hensigtsmæssigt.
I caféen var der ganske kort tid til oplæring af det skiftende personale, hvilket indebar, at der ikke
blev ensartethed i registreringen af salg samt bespisning af dommere og hjælpere. Det har derfor
ikke været muligt at følge op på disse poster i det omfang, det var forventet.
Ved opstart af stævnet var der udfordringer med at få kortbetalingsløsningen til at fungere, hvilket
indebar at salg måtte registreres på lister til efterfølgende afregning. Opfølgning blev gennemført
så godt som de foreliggende registreringer tillod, men det kan ikke udelukkes at enkelte ikke fik
betalt.
Under stævnet havde stævnedeltagerne mulighed for at købe hø og spåner i bestemte tidsrum.
Uden for åbningstiden var der aflåst til hø og spåner, men der var desværre en del deltagere, der
tiltvang sig adgang til rummet og bortfjernede hø og spåner uden at betale. Det er efterfølgende
konstateret, at der er stjålet i omegnen af 100 baller hø i løbet af stævnet.
I forbindelse med afvikling af EM for hold blev en betydelig del af betalinger modtaget via
kortbetalinger, men der var også en ikke ubetydelig andel af kontantbetalinger. Håndteringen af
kontanter vil sædvanligvis involvere en højere grad af kontrol til imødegåelse af snyd og tyveri.
Stævnet blev gennemført med hjælp fra et begrænset antal hjælpere og der var derfor ikke
allokeret dobbelt-bemanding til håndtering, optælling og kontrol af kontant kassebeholdning.
Stævneudvalget og bestyrelsen har accepteret, at håndtering af kontanter blev tilrettelagt på
denne måde.
Det anbefales, at ovenstående bemærkninger tages i betragtning ved fremtidige større
stævnearrangementer og at der iværksættes tiltag til at styrke kontroller på de anførte områder.

